
Ćwiczenie 3. 

Sonochemiczna synteza nanocząstek złota

stabilizowanych poli(kwasem akrylowym)

Nanocząstki złota cieszą się coraz większym zainteresowaniem naukowców ze względu na wiele
zastosowań w biologii czy medycynie (kontrasty, nośniki substancji czynnych, czy leki). Interesują-
ce jest również ich przenikanie przez błony komórkowe (zwłaszcza komórek nowotworowych) za-
leżność cytotoksyczności od ich rozmiaru czy kształtu oraz powierzchniowe wzmocnienie sygnału
Ramanowskiego w diagnostyce  (tzw. metoda SERS).  Ze  względu  na  swoje  ciekawe własności
(zwłaszcza optyczne) są również interesujące pod kątem zastosowań w katalizie, optyce nielinio-
wej, elektronice oraz wielu innych.

Do otrzymania nanocząstek można wykorzystać różne reduktory chemiczne, promieniowanie joni-
zujące γ lub β albo światło widzialne lub UV. Do stabilizacji tak otrzymanych układów można sto-
sować najróżniejsze związki, zwłaszcza wielkocząsteczkowe np. polimery naturalne (żelatyna, dek-
stran), syntetyczne polielektrolity (poliwęglany, polisulfoniany, polifosforany), czy inne polimery
hydrofilowe (poli(alkohol vinylowy), poliwinylopirolidon, poliakrylany, poliakrylamidy).

W przypadku syntezy wszelkich substancji czy materiałów do zastosowań biomedycznych najważ-
niejsze jest, by końcowy produkt nie był toksyczny. W przypadku chemicznej syntezy nanocząstek
złota jest to trudne do osiągnięcia, ze względu na konieczność stosowania toksycznych substancji
podczas procesu. Z kolei dostęp do źródeł promieniowania może być ograniczony. Podczas ćwicze-
nia zostanie przeprowadzona próba sonochemicznej syntezy nanocząstek złota stabilizowanych za
pomocą elektrolitu syntetycznego jakim jest poli(kwas akrylowy) oraz zostaną zbadane ich właści-
wości spektroskopowe i stabilność tworzonych koloidów.

Sprzęt i odczynniki

1. Butla z argonem i układ do nasycania próbek tym gazem;

2. ampułki o pojemności 10 ml;

3. septy gumowe do szczelnego zamknięcia ampułek;

4. reaktor sonochemiczny z przetwornikiem o częstotliwości 620,2 kHz;

5. generator i wzmacniacz prądu zmiennego z miernikiem mocy elektrycznej;

6. termostat z obiegiem cieczy;

7. stoper, statyw z uchwytem;
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8. cylinder miarowy 500 ml, pipety szklane 10 ml, gruszka do pipetowania, pipetor automatyczny
na 10 – 100 μl i wymienne końcówki;

9. kwarcowe kuwety spektrofotometryczne;

10. spektrofotometr UV-Vis;

11. kuwety plastikowe do pomiarów potencjału zeta;

12. aparat do pomiarów potencjału zeta;

13. woda specjalnie oczyszczona – około 1 l;

14. roztwór wodny kwasu tetrachlorozłotowego i poli(kwasu akrylowego) o molowych proporcjach
składników 1:2  (roztwór  A)  oraz  10:1  (oztwór  B).  Stężenie  HAuCl4 zawsze  równe 1  mM.
W przypadku polimeru stężenie dotyczy merów, nie makrocząsteczek;

15. izopropanol cz.d.a.;

16. pamięć USB.

Wykonanie ćwiczenia

Obsługa reaktora i termostatu jak w poprzednich ćwiczeniach.

1. Przygotuj do pracy termostat, sononoreaktor oraz generator prądu zmiennego do pracy przy
częstotliwości 620,2 kHz, odgazuj wodę przez przynajmniej 20 minut.

2. W międzyczasie do każdej próbki dodaj izopropanol w takiej ilości, by jego stężenie wynio-
sło 2 mM. Ampułki zamknij za pomocą sept. Próbki nasycaj argonem przez 15 minut.

3. Przygotuj do pracy spektrofotometr oraz aparat do pomiarów potencjału zeta. Zmierz widma
UV-Vis oraz potencjał zeta próbek odniesienia.

4. Zamocuj ampułkę z roztworem A na statywie tak, by cała objętość roztworu wewnątrz niej
znajdowała się poniżej poziomu wody w reaktorze. Przykryj sonoreaktor kawałkiem folii
aluminiowej, by zapobiec rozpryskom wody.

5. Sonikuj próbkę przez 20 minut. Po reakcji szyjka ampułki może być gorąca – należy uważać
przy wyciąganiu próbki.

6. Zmierz widma UV-Vis oraz potencjał zeta otrzymanych próbek.

7. Powtórz punkty 4 – 6 dla roztworu B.

8. Powtórz punkty 4 – 7 dla innego czasu sonikowania, ustalonego wraz z prowadzącym.
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Przygotowanie sprawozdania

1. We wstępie:

a) sformułuj cel ćwiczenia;

b) podaj wzór strukturalny PAA, wyjaśnij jak stabilizuje on nanocząstki złota;

c) wyjaśnij skąd pochodzi barwa nanocząstek złota;

d) wyjaśnij dlaczego do roztworów dodawany był izopropanol i były nasycane argonem;

e) zaproponuj mechanizm sonochemicznej syntezy nanocząstek złota (propozycje poprzyj
równaniami reakcji).

2. Zestaw na dwóch rysunkach widma UV-Vis próbki odniesienia i dwóch próbek sonikowa-
nych przez różny czas (po jednym wykresie dla roztworów A i B). W razie potrzeby dokonaj
dekonwolucji widm, tak by oddzielić pasmo pochodzące od nanocząstek (maksimum około
520 nm), lub odejmij widmo próbki odniesienia.

3. Wykreśl zależność absorbancji zmierzonej dla maksimum absorpcji nanocząstek (po jednym
wykresie słupkowym dla roztworów A oraz B). Na wykresach zaznacz słupki błędów oraz
dokładne wartości.

4. Analogicznie przedstaw otrzymane potencjały zeta.

5. Na podstawie otrzymanych wyników oceń:

a) jakie warunki są korzystniejsze dla sonochemicznej syntezy nanocząstek złota, spróbuj
podać powód;

b) stabilność otrzymanych koloidów;

c) rozmiar nanocząstek (dodatkowo).

Proszę zwrócić uwagę na estetyczne przygotowanie sprawozdania tj. zamieszczenie tytułów pod ry-
sunkami, numerację równań, odnoszenie się do równań czy rysunków w tekście, spójne formatowa-
nie oraz logiczne przygotowanie tekstu. W razie odwoływania się do pozycji literaturowych, proszę
o podanie odnośników.
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